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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH AN GIANG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 
Số:  2628/QĐ-UBND An Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2019 

                                                            

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể Chốt kiểm dịch động vật tạm thời đường bộ thực hiện  

kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào  

địa bàn tỉnh An Giang đặt tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu 

   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống 

bệnh Dịch tả heo Châu Phi; 

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thành lập Chốt kiểm dịch tạm thời thực hiện kiềm tra, kiểm soát 

tình hình vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào địa bàn tỉnh An Giang; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 308/TTr-SNN&PTNT ngày 22/10/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giải thể 01 Chốt kiểm dịch động vật tạm thời đường bộ thực hiện kiểm 

tra, kiểm soát tình hình vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào địa bàn tỉnh An 

Giang, đặt tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (gọi tắt là Chốt kiểm dịch động vật 

tạm thời).  

Điều 2. Kinh phí chi cho lực lượng tham gia trực tại Chốt kiểm dịch động vật 

tạm thời: Thực hiện theo quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  
 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND thị xã Tân Châu; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, HCTC; 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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